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         Kính gửi:  

- Trưởng các phòng Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 
 

Trong thời gian qua, việc thực hiện Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 

14/6/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định loại hình văn bản: Gửi bản 

điện tử; gửi bản giấy; gửi bản giấy và bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong toàn ngành được thực hiện khá nghiêm túc, 

việc khai thác và xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm điện tử I-OFFICE xử lý 

khá kịp thời. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số đơn vị vẫn còn để xảy ra tình trạng thiếu 

chủ động trong xử lý văn bản điện tử, chậm thời gian yêu cầu, cá biệt một số 

phòng, đơn vị tần suất sử dụng IO chưa theo quy định, trông chờ văn bản giấy, 

dẫn đến việc tham gia các cuộc họp, hội ý không đầy đủ, tham mưu, xử lý công 

việc được giao thiếu kịp thời. 

Để chấm dứt những tồn tại nêu trên, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các 

phòng Sở, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Thực hiện và chỉ đạo tất cả cán bộ công chức, viên chức, lao động chủ 

động cập nhật thông tin, công việc trên hệ thống phần mềm điện tử I-OFFICE 

hàng ngày (đầu buổi sáng, cuối buổi sáng, đầu buổi chiều và cuối buổi chiều). 

Tham mưu, xử lý văn bản chỉ đạo của tỉnh, trung ương, lãnh đạo Sở và các 

ngành đúng thời hạn, theo yêu cầu, không phụ thuộc vào bản giấy. 

2. Đối với các văn bản dự thảo, xin ý kiến phải thực hiện trao đổi trên hệ 

thống điện tử, tuyệt đối không in bản giấy, tránh tình trạng lãng phí (trừ những 

văn bản quan trọng, có ý kiến của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách). 

3. Giao Văn phòng (CNTT và Văn thư Sở) đôn đốc, theo dõi việc thực 

hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Văn bản này, định kỳ báo cáo Giám đốc theo 

quy định, đồng thời tổng hợp để xem xét các tiêu chí thi đua cuối năm. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc; Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Nguyễn Trí Lạc 
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